
 

 المبيعات على العامة الضريبة من المعفاه سلعال

 الطبيعية عناصره من أكثر أو عنصر استبدال بواسطة اللبن من عليها المتحصل والمنتجات األلبان صناعة منتجات-1 

 مكررة أو منتقاة أو جامدة أو سائلة ثابتة للطعام مدعومة نباتية زيوت-2

 الخارج من المستورد المخمر أو الفاخر الدقيق عدا فيما مطاحن منتجات-3

 اللحوم من مجهزة أو مصنعة أو محفوظة وأصناف محضرات-4

 المدخنة واألسماك وإبداله الكافيار عدا فيما أسماك من مجهزة أو مصنعة أو محفوظة وأصناف محضرات-5

 منها المستورد عدا المحفوظة أو المجمدة أو ةالطازج المعلبة أو والمعبأة المجهزة والتوابل والملح والحبوب والبقول والفواكه الخضر-6

 ** والطحينة الطحينية الحالوة -7

 مباشرة النهائى للمستهلك السياحية غير والمحال المطاعم وتبيعها تصنعها التى المأكوالت-8

 *** أنواعه بجميع المسعر الخبز -9

 بالتجزئة للبيع هيأةم عبوات فى معبأ كان وإن البوتاجاز البوتين وغاز الطبيعى الغاز-10

 الزينة وأسماك والكالب القطط لتغذية يستخدم ما عدا فيما علفية محضرات واألسماك والطيور للحيوانات محضرة أغذية األغذية صناعة ونفايات بقايا-11

 الداخلية والتجارة التموين وزارة بتوزيعه تقوم الذى الشعبى الكساء-12

 الورق لصنع فقط صالحة مقوى وورق ورق من قديمة ومصنوعات مقوى وورق ورق ونفايات الورق عجائن-13

 وكتابة طباعة وورق صحف ورق-14

 **** جامعية ومذكرات كتب -15

 **** ومجالت صحف -16

 *** ألغي التذكارية العمالت عدا فيما نقود نقد أوراق -17

 العادى الدقيق من المصنعة المكرونة-18

 *** م 1994 لسنة 38 رقم الجمهورية رئيس بقرار الصادرة المنسقة الجمركية بالتعريفة 00120871 بند الخام الذهب -19



 * 1994 لسنة 38 رقم الجمهورية رئيس بقرار الصادرة المنسقة الجمركية بالتعريفة الواردة البحار أعالى سفن-20

 هى كانت سواء الجمركية الدائرة داخل الطائرات لهذه تقدم التى الخدمات وكذلك الستخدامها زمةالال والمعدات غيارها وقطع ومكوناتها وأجزائها ومحركاتها المدنية الطائرات-21

 شأنهاب المدنيةالصادر الطائرات فى التجارة باتفاق الواردة والقواعد لألحكام طبقا   وذلك محلية أو مستوردة لها تقدم التى والخدمات ومعداتها غيارها وقطع ومكوناتها وأجزاؤها ومحركاتها

 ****** 1983 لسنة 414 رقم الجمهورية رئيس قرار

 

 ******* األسود العسل-22

 

 ******* المدخنة الرنجة أسماك-23

 مالحظات

 ـــــــــــ

 *1997 لسنة 2 رقم القانون بموجب 1991-5-4 من اعتبارا   به عمل

 ** انواعه بجميع االمسعر الخبز كانت حيث 2005 لسنة 9 رقم بالقانون عدلت

 * 1997 لسنة 2 رقم بالقانون 1993-7-29 من اعتبارا   عدلت

 * 1997 لسنة 2 رقم بالقانون 1993-7-29 من اعتبارا   حذف

 *** 1997 لسنة 2 رقم بالقانون 1996-10-1 من اعتبارا   أضيفت

 * 1996 لسنة 94 رقم بالقانون 1996 يونية 30 من اعتبارا   أضيفت

 ** 1997-12-23 بتاريخ 1997 ةلسن 161 رقم القانون بموجب اعفيت

 *** 1998-6-14 بتاريخ 1998 لسنة 163 رقم القانون بموجب اعفيت


